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Kalatalouskeskuksen kehittää palveluita
Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n viides toimintavuosi on takana. Jäsenistö on muutoksen takana ja se on tärkein voimavaramme. Jatkoimme palveluiden kehittämistä asiakaslähtöiseltä pohjalta. Palveluiden kehittäminen
vaatii rahaa ja työpanoksia. Nyt näkyy että suunta on oikea, tulos on positiivinen kahden tappiollisen vuoden jälkeen.
Kalapassin myynti kasvaa edelleen – vuonna 2016 nousu oli 492 lupaa
enemmän kuin vuonna 2015. Valvontatyökalun määrä on tuplaantunut
vuodesta 2015. Käytössä on yli 60 ohjelmaa. Kirjanpitosektorille on tullut
uusia asiakkaita. Tuotekehitys jatkuu edelleen.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous
Aika: (ti) 23.5.2017 alkaen klo
18, kahvitarjoilu ja valtakirjojen
tarkastus alkaen klo 17:30
Paikka: Viinikankatu 53 33800
Tampere
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukselle
kuuluvat asiat.
Kokousesitelmän pitää Vesa Karttunen aiheesta ”Kalatalousneuvonnan haasteita nykySuomessa”. Karttunen on valittu
Kalatalouden Keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi ja hän ottaa
tehtävän vastaan 1.6.2017 alkaen.

SÄHI palvelu tulossa
käyttöön

KALAPASSI PLUS on uusin tuote
Enää ei tarvita kuittilomakkeita käteismyynnissä. Uudessa ”Kalapassi +”
järjestelmässä käteismyyjä kirjautuu Kalapassin järjestelmään ja tulostaa
luvat asiakkaalle. Luvat voi toki lunastaa edelleen internetin kautta. Luvanmyynti voidaan keskittää kokonaan Kalapassin järjestelmään, netti- ja
käteismyynti. Lisätietoa asiasta antavat kalatalouskeskuksen toimihenkilöt.

Mikä on Kalapassin luvanmyynti ?
Kalapassin luvanmyynti on ohjelma jonka kautta myymme lupia. Varsinainen luvanmyyjä on edelleen lupa-alue (osakaskunta / kalastusalue /
kunta tms.). Luvat myydään ”Kalapassi” nimen alla. Kalatalouskeskuksen
roolina on ylläpitää ohjelma toiminnassa. Esimerkkinä on Tampereen kaupunki joka ulkoisti kalastus- ja ravustuslupien myynnin Kalapassin luvanmyyntijärjestelmään. Lupia saa netistä tai vaihtoehtoisesti käteismyyntipisteestä (Nippon verkko). Vankka kokemuksemme luvanmyynnistä
tuottaa tuloksia.

Kalastuslaki velvoittaa istuttajan
ilmoittamaan
kalaistutuksesta
kolmen kuukauden kuluessa istutusrekisteriin. Kustannustehokkuuden parantamiseksi ja istutustietojen ilmoittamisen helpottamiseksi on maa- ja metsätalousministeriön hanke luonut sähköisen istutustietojen tallennus- ja
raportointipalvelun. Sähköinen
istutuspöytäkirja ja istutuslupa
(Sähi) palvelu otetaan käyttöön
viimeistään maaliskuussa 2017,
jolloin palvelussa voi sähköisesti
täyttää istutuspöytäkirjat. Istutusluvan hakeminen palvelun kautta
otetaan käyttöön myöhemmin.
Sähi-palvelun kautta voi myös
selata ja tulostaa istutustietoraportteja. Vuoden 2017 istutustiedot tulee toimittaa ELYkeskuksille Sähi-palvelun kautta.

